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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί με συνοπτικό τρόπο να αναπτύξει η αυτοκινητοβιομηχανία ειδική 
τεχνολογία που θα παρέχει τη δυνατότητα στους οδηγούς να γνωρίζουν ακριβώς πόσα λίτρα 
υπάρχουν στο ντεπόζιτο του οχήματός τους, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν απάτες από 
πλευράς των πρατηρίων καυσίμων. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Για να προλαμβάνονται περιπτώσεις απάτης στα πρατήρια ανεφοδιασμού καυσίμων, ο 
αναφέρων ζητεί να εφοδιάζει η αυτοκινητοβιομηχανία τα αυτοκίνητα με ειδικό τεχνολογικό 
εξοπλισμό που να καταδεικνύει με ακρίβεια πόσα λίτρα καυσίμου υπάρχουν στο ντεπόζιτο 
του οχήματός τους, πριν και μετά τον ανεφοδιασμό.

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει εάν η αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να 
αναπτύξει τεχνολογίες για την παραγωγή εξοπλισμού που να καταδεικνύει πόσα λίτρα 
καυσίμου περιέχει το ντεπόζιτο του οχήματος. Δεν προβλέπεται νομική βάση για αυτή την 
απαίτηση.
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Η Επιτροπή επιθυμεί να συμπληρώσει, εν είδει ενημερωτικής τεκμηρίωσης, ότι η ακρίβεια 
των μετρήσεων για τις αντλίες υγρών καυσίμων ρυθμίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την 
οδηγία 2004/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου
2004, για τα όργανα μετρήσεων. Μία σημαντική αιτιολόγηση στην αρχική οδηγία αφορούσε 
την προστασία των καταναλωτών. Η οδηγία εναρμονίζει τις πτυχές μέτρησης των αντλιών 
καυσίμου, περιλαμβανομένων και των μετρήσεων στις διατάξεις αυτοεξυπηρέτησης (self-
service). Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις για τις αντλίες καυσίμου απαριθμούνται στο ειδικό 
Παράρτημα της οδηγίας για τις μετρήσεις, συγκεκριμένα στο Παράρτημα MI-005. Στα 
σημεία 7.1 και 8 του Παραρτήματος I της οδηγίας αναφέρεται ότι τα όργανα μετρήσεων θα 
πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να προλαμβάνεται η δόλια χρήση 
τους και θα πρέπει να προστατεύονται επαρκώς από κάθε αλλοίωση και από τον κίνδυνο 
εκτροπής της μετρούμενης ποσότητας.

Η οδηγία 2004/22/ΕΚ εφαρμόζεται στην ΕΕ από τις 30 Οκτωβρίου 2006. Ένα όργανο 
μετρήσεων, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και το οποίο υπόκεινται σε 
νόμιμο μετρολογικό έλεγχο, για να μπορεί να διατεθεί νομίμως στην αγορά πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας και να φέρει τη σήμανση "CE" και τη 
συμπληρωματική μετρολογική σήμανση "Μ" οι οποίες αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του 
συγκεκριμένου οργάνου προς τους ισχύοντες κανόνες. Τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των 
καθηκόντων τους περί εποπτείας της αγοράς, υποχρεούνται να λαμβάνουν, όσον αφορά την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/22/ΕΚ, όλα τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι δεν 
διατίθενται στην αγορά, ούτε και αρχίζουν να χρησιμοποιούνται, όργανα μετρήσεων τα οποία 
υπόκεινται μεν σε νόμιμο μετρολογικό έλεγχο αλλά δεν είναι σύμφωνα με τις εφαρμοστέες 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Κατά τη δεκαετή μεταβατική περίοδο, η οποία εκπνέει στις 29 Οκτωβρίου 2016, εξακολουθεί 
να επιτρέπεται η χρήση των αντλιών καυσίμου που συμμορφώνονται με εθνικές διατάξεις οι 
οποίες είχαν τεθεί σε ισχύ πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας. Ωστόσο, αναμένεται ότι η 
κατάσταση αυτή θα αλλάξει μόλις λήξει η μεταβατική περίοδος, οπότε θα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται και να λειτουργούν μόνο οι αντλίες καυσίμου που συμμορφώνονται 
πλήρως με τις διατάξεις της οδηγίας. Αυτό αφορά κυρίως την περίπτωση των πρατηρίων 
υγρών καυσίμων που διαθέτουν διατάξεις αυτοεξυπηρέτησης (self-service), όπου δεν είναι 
παρών ο χειριστής του μηχανήματος: κατά την έννοια της οδηγίας, οι εγκαταστάσεις αυτές 
υπάγονται, βάσει του ορισμού, στην κατηγορία "όργανα".


